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Sažetak zapisnika 

 

sa 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina održane 

11. rujna 2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina, 

u uredu ravnateljice, s početkom u 17.30 sati. 

 

Nazočni: 

1. Mladen Gregurović  - predsjednik Upravnog vijeća 

2. Biserka Vešligaj - član 

3. Julije Kos - član 

4. Martina Mikša Poslončec - član 

5. Martina Puljek - član 

 

Ostali nazočni: Ksenija Ostojić - ravnateljica dječjeg vrtića i Ivana Konjić - zapisničar 

     Lidija Dlesk - sindikalni povjerenik 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Mladen Gregurović, otvara sjednicu, pozdravlja 

nazočne, konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka i 

zaključaka i predlaže sljedeći  

 

 

DNEVNI   RED 

 

    
1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec 

Krapina 

2. Donošenje Odluke o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme: 

odgojitelj predškolske djece (2 izvršitelja). 

3. Donošenje Odluke o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme: 

odgojitelj predškolske djece - program predškole (5 izvršitelja). 

4. Donošenje Odluke o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme: 

odgojitelj predškolske djece - asistent/ pomagač (1 izvršitelj). 

5. Razno. 

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice. 

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sa 4. sjednice 

Upravnog vijeća. 

 

Ad.2. Prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme: 

odgojitelj predškolske djece (2 izvršitelja). 

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o zasnivanju 

radnog odnos na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, sa Marinom 

Kozinom i Tanjom Peček. 
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Ad.3. Prijem u radni odnos na određeno vrijeme: 

odgojitelj predškolske djece - program predškole (5 izvršitelja). 

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku zasnivanju 

radnog odnosa na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, sa Sanjom Čavužić 

Kozinom, Marinom Hmelinom, Marijom Petek, Teom Ferek Jambrek i Sabinom 

Kunštek. 

 

Ad.4. Prijem u radni odnos na određeno vrijeme: 

odgojitelj predškolske djece - asistent/ pomagač (1 izvršitelj). 

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o zasnivanju 

radnog odnosa na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, sa Mateom 

Koprivnjak. 

 

Ad.5. Razno 

 

Ad.6. Drugih pitanja i prijedloga nije bilo i sjednica je završena u 18.30. sati. 

 

 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik Upravnog vijeća: 

Ivana Konjić, mag. oec.     Mladen Gregurović, dipl. iur.  


